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নীল মোনুশের মন খোরোপ 

  

গভীর জগল, এখোশন মোনুে প্রোয় আশসই নো, দু-এিজন িোঠুশর িো ক িোকর দৈিোৎ এশস 

পড়শলও ভূশের ভশয় পোকলশয় যোয়। ললোশির মুশখ মুশখ রশে লগশে লয ওই জগশল ভূে 

আশে। লিউ-শিউ িশল, ভূে নয়, ব্রহ্মদৈেয। 

  

এই জগশলর মোঝখোন কৈশয় এিেো হোইওশয় লগশে। লসখোন কৈশয় ট্রোি যোয়, ্নয গোকড় 

যোয়। কিন্তু লিোনও গোকড় িখশনো থোশম নো এই জোয়গোয়। কিশ েে এিেো পোহোশড়র গো 

কৈশয় যখন লযশে হয়, েখন ড্রোইভোররো রোমনোম জপ িশর। পোহোশড়র আড়োল লথশি কৈশন 

দুপুশরও এিেো প্রিোণ্ড ভেূশি মুখ িোড়োশে নোকি লৈশখশে লিউ-শিউ। 

  

লসই ভূে আসশল নীল মোনুে। 

  

জগশলর মশধ্য সংসোর লপশে নীল মোনুে এমকনশে লি  ভোশলোই আশে। েোর লেো্ট  ি্ ু

গুেুকল নোনোরিম মজোর িথো িশল। েোশৈর লসিো িরিোর জনয রশয়শে কেন কেনশে িোশজর 

ললোি। রঘু, ৈোশমোৈর আর নযোড়ো গুলগুকল। এরো িেুশনো লিোশে, রোন্নো িশর, িোসন মোশজ, 

পো কেশপ লৈয়। ওই কেনজনশি কৈশয় গুেুকল আিোর এিেো পুিুরও িোেোশে। ওরো খন্তো 

 োিল কনশয় লরোজ সিোশল িশয়ি ঘণ্টো িশর পুিুর লখোোঁড়োর িোজ িশর। িোশে ৈোোঁকড়শয় 

গুেুকল খিরৈোকর িশর ওশৈর ওপর। 

  

রঘু, ৈোশমোৈর আর নযোড়ো গুলগুকল আশগ কেল দুধ্ধেধ ডোিোে। এখন েোরো নীল মোনুশের 

লেশয় গুেকুলশিও িম ভয় পোয় নো। গুেুকলর গোোঁশে-গোোঁশে িুকি;  এর মশধ্য ওরো 

  

পোোঁেিোর পোলোিোর লেষ্টো িশরশে। পোোঁেিোরই গুেুকলর িুকিশে ধ্রো পশড় লগশে। প্রশেযিিোর 

ধ্রো পড়শলই ওশৈর  োকির লময়োৈ লিশড় যোয়। 
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সিকিেুই কঠিঠোি েলশে, েিু এি এিকৈন নীল মোনুে েেফে িশর ওশঠ। মোকেশে 

কেৎপোে হশয় শুশয় লস িোন্নো িোন্নো গলোয় িশল, গুেুকল গুেুকল, ও গুেুকল! আমোর কিেু 

ভোশলো লোগশে নো। 

  

গুেুকল িযি হশয় কজশগযস িশর, লিন, লেোমোর িী হল,  রীর খোরোপ লোগশে? 

  

নীলমোনুে এিেো ঝশড়র মশেো ৈীঘধকনশ্বোস লফশল উত্তর কৈল, আমোর লেো িখশনো  রীর 

খোরোপ হয় নো! গুেুকল কজশগযস িরল, লিন লেোমোর মন খোরোপ লোগশে? নেুন কিেু লখশে 

ইশে িরশে? 

  

নীলমোনুে িলল, ধ্ুৎ! খোওয়োর িথো লি িলশে! কৈশনর পর কৈন জগশল পশড় থোিশে 

িোরুর ভোশলো লোশগ? 

  

গুেুকল িলল, আমোর লেো খুি ভোশলো লোশগ। আকম এে লিোঁশে িশল  হশর লগশলই ললোশি 

আমোশি ঠো্ট ো িশর, মোথোয় েোকে মোশর, আমোর কজকনসপত্র লিশড় লনয়। েোর লেশয় এই 

জগলই লি  ভোশলো! 

  

নীলমোনুে িলল, লিোঁশে িশল লেোমোয় লৈশখ সিোই ঠো্ট ো িশর, আর এে লম্বো িশল আমোয় 

লৈশখ সিোই ভয় পোয়। কিন্তু আকম লেো ললখোপড়ো ক শখকে। আমোর ইশে িশর  হশর কগশয় 

কথশয়েোর লৈখশে, গোন শুনশে, ললোিজশনর সশগ কম শে। 

  

গুেুকল িলল, লস আর েুকম এজশে পোরশি নো। েুকম লেো শুধ্ু লম্বো নও, েুকম লয েোলগোে। 

েুকম এখনও লরোজ-শরোজ লম্বো হে। লেোমোয় আকম প্রথম লযরিম লৈশখকেলমু, েোর 

লেশয়ও েুকম এখন লিক  লম্বো হশয় লগে। মোপশল লিোধ্হয় ৈ  ফুশেরও লিক  হশি। েোর 

ওপশর লেোমোর গোশয়র রং এশিিোশর আিোশ র মেন নীল, এমনিী লেোমোর কজভেো পযধন্ত 

নীল লেোমোয় লৈখশল লেো মোনুে ভয় পোশিই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নীল মোনুশের মন খোরোপ । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

আকম যকৈ  হশর কগশয় সিোর সোমশন হোে লজোড় িশর িকল, ওশগো যকৈও আমোর  রীরেো 

এে লম্বো আর গোশয়র রংেো ্নযরিম কিন্তু আকম লেোমোশৈর মেনই সোধ্োর  মোনুে। 

আকম িোরুর ক্ষকে িরশে েোই নো। 

  

লেোমোর িথো ল োনিোর আশগই সিোই ভশয় পোলোশি। 

  

কিংিো শুনশলও িুঝশে পোরশি নো। লেোমোর গলোর আওয়োজেো লয এখন জয়েোশির মেন 

হশয় লগশে। আকমই শুধ্ু িুঝশে পোকর। 

  

যকৈ কফসকফস িশর িকল? হোোঁেু লগশড় িশস সিোর িোশে ক্ষমো েোই? 

  

েো হশল ওরো লেোমোশি লিোঁশধ্ কেকড়য়োখোনো ভশর লৈশি! 

  

লিন? 

  

লেোমোশি আর লিউ মোনেু িশল মোনশি নো! ভোিশি ্নয লিোনও জন্তু! 

  

নীল মোনুে পো  কফশর হু- হুোঁ িশর িোোঁৈশে িোোঁৈশে িলশে লোগল, ওশহো লহ, লিন আমোয় 

মোনুে িশল মোনশি নো? আকম মোনুে, মোনুে! ওহহ হহ, িেকৈন ফুেিল লখলো লৈকখকন। 

িেকৈন ফুেিল লখকলকন! এিসময় আকম ফুেিল লখলশে িী ভোশলোই নো িোসেোম। 

  

নীল মোনুশের দুশেোখ কৈশয় িশলর জশলর মেন গলগল িশর িোন্নো ঝরশে লোগল। 

  

গুেুকল এিেো গোমেো কৈশয় েোর লেোখ মুশে কৈশে কৈশে িলল, আহো, লিোঁশৈো নো, লিোঁশৈো 

নো! লক্ষ্মী লেশল, লেোমোর জনয আকম ফুেিল এশন লৈি। েুকম এইখোশনই ফুেিল লখলশি। 

  

নীল মোনুে লফোোঁপোশে-শফোোঁপোশে িলল, িোর সশগ লখলি? এিো-এিো িুকঝ ফুেিল লখলো 

যোয়! 

  

ওই রঘু, ৈোশমোৈর আর নযোড়ো গুলগুকল লখলশি লেোমোর সশগ। 
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ৈূর ৈূর, ওরো লেো কেল ডোিোে, ওরো ফুেিল লখলোর িী জোশন? 

  

এশিিোশর জে লথশিই লেো ডোিোকে শুরু িশরকন। লেোেশিলোয় ফুেিল লখশলশে কন্চযয়ই। 

  

যোরো লেোেশিলোয় ফুেিল লখশল, েোরো িড় হশয় িখশনো ডোিোে হয় নো। ফুেিল লখলশল 

মন ভোশলো হশয় যোয়। 

  

ওশৈর লডশি কজশগযসই িরো যোি নো, ওরো ফুেিল লখলো জোশন কি নো। 

  

ডোিো হল রঘু, ৈোশমোৈর আর নযোড়ো গুলগুকলশি। ওরো জল িোৈো মোখো হোে পো কনশয় 

লোইন িশর ৈোোঁড়োল সোমশন। 

  

নীল মোনুে শুশয়ই আশে মোকেশে। গুেুকল এিেো গোশের গুোঁকড়র ওপর িশস কজশগযস িরশল, 

্যোই, লেোরো লিউ ফুেিল লখলো জোকনস? 

  

হঠোৎ এরিম এিেো প্রশ্ন শুশন ভযোিোেযোিো লখশয় লগল কেন ডোিোে। এ ওর মুশখর কৈশি 

েোিোল। হযোোঁ কিংিো নো লিোন উত্তরেো কৈশল ভোশলো হশি, েোইই িুঝশে পোরশে নো। 

  

নযোড়ো গুলগুকল ফস িশর িশল লফলল, হযোোঁ। আকম ্শনি ফুেিল লখশলকে। এ গ্রোশম ও 

গ্রোশম লখলশে লগকে। িে লগোল কৈশয়কে! 

  

গুেুকল লেোখ পোকিশয় িলল, েো হশল ললোশির লপশে েুকর মোরশে ক খকল িখন? 

  

নযোড়ো গুলগুকল লজ্জো লপশয় িোন েুলশি িলল, লস আমোশি ্নয এিজন গুরু 

ক কখশয়কেল। কিন্তু ফুেিল লখলো আকম ভোশলোই জোকন! 

  

ৈোশমোৈরই িো িম যোশি লিন। লস লঠোোঁে উলশে িলল, ফুেিল মোশন ওই লগোল লগোল িশল 

লোকথ মোরো লেো? লস আকম ্শনি লোকথশয়কে। 
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রঘু ওশৈর লেশয় আর এিেু িড় ডোিোে। লস িলল, ওরো আর িী লখশলশে। আকম 

আমোশৈর গ্রোশম লখলুশড় ৈশলর সৈধোর কেলোম। আমোর ৈলশি লখলোর জনয িে জোয়গো 

লথশি লডশি কনশয় লযে। লস ্ি য লগোোঁপ ৈোকড় ওঠিোর আশগর িথো। 

  

গুেুকল িলল, আর লগোোঁপ-ৈোকড় গজোিোর পর লথশিই িুকঝ ডোিোকে শুরু িরকল? 

  

রঘু লজ্জো লপশয় কজভ লিশে িলল, িোরিোর ওই িথো িশল লজ্জো ৈোও লিন গুেুকল ৈোৈো! 

লসসি লেো এখন লেশড় কৈশয়কে। 

  

গুেুকল িলল, লেশড় কৈশয়কেস, নো সুশযোগ পোস নো। যোি লগ, যো এখন পুিরু িোেশে যো। 

এই কনশয় পশর আিোর িথো হশি! 

  

ওরো েশল যোওয়োর পর গুেুকল নীল মোনুেশি িলল, েো হশল লৈখশল লেো? ওরো। কেনজশনই 

এিসময় লখশলশে িলল। আকম আজই িল লজোগোড় িরকে। েুকম লখলোর মোঠেো কঠি 

িরশি িলল। ওঠ, ওঠ, ওরিম মন খোরোপ িশর শুশয় থোিশে লনই। 

  

পোহোশড়র এিপোশ  খোকনিেো ঢোল ু জোয়গো। প্রোয় সমেলই িলো যোয়, মোশঝ-মোশঝ 

িশয়িেো লেোশেোখোশেো গোে রশয়শে। লসই জোয়গোেো পেন্দ হল দুজশনরই। নীল মোনুে 

পেপে িশর গোেগুশলো উপশড় লফলল। শুধ্ু মোশঠর দু-ধ্োশর লেোে গোে রইল। লসই দুশেো 

হশি লগোল লপোস্ট। 

  

গুেুকল িলল, আজ রোশেই আকম িল লজোগোড় িশর আনকে। িোল লখলো হশি। আজ ভোশলো 

িশর লখশয়শৈশয় ঘুশমোও, মন খোরোপ িশর লথশিো নো। মন খোরোপ থোিশল ভোশলো িশর 

লখলো যোয় নো। 

  

কিশিশলর কৈশি রঘু আর ৈোশমোৈরশি কনশয় গুেুকল েশল লগল  হশর। 

  

যোওয়োর পশথ গুেুকল িলল, এই, লেোরো আিোর লযন পোলোিোর লেষ্টো িকরস নো। েোহশল 

এিোর কিন্তু ধ্শর এশন িোন লিশে লৈি! 
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ৈোশমোৈর িলল, আশর কে, কে, এখন পুিুর িোেো ি্ লরশখ ফুেিল লখলশে িলে, এখন 

লিউ পোলোয়? লখলোেো িে আশমোশৈর কজকনস! 

  

রঘু িলল, এি কহশসশি জগশল আেশি লরশখ েুকম আমোশৈর উপিোরই িশরে, গুেুকল 

ৈোৈো। িের খোশনি এখোশন থোিশল পুকল  আমোশৈর িথো ভুশল যোশি। েখন কনক্চযশন্ত 

লফরো যোশি, িী িশলো? 

  

জগল লথশি ওরো এিেো হকর  লমশর এশনকেল,  হশর এশস লসই মোংস কিকি  িশর যো 

েোিো পোওয়ো লগল, েোশে ফুেিল লিনো হল, আরও েো-কিস্কুে, নুন-ম লো, ্নয খোিোর-

ৈোিোর লিনো হল। 

  

লখলো আরম্ভ হল পশরর কৈন সিোশল। লি  সুন্দর লরোৈ উশঠশে, লিক  লজোর হোওয়ো লনই, 

ফুেিল লখলোর পশক্ষ লি  ভোশলো কৈন। এিকৈশি নীল মোনুে, আর এিকৈশি কেন 

ডোিোে। 

  

গুেুকল হল লরফোকর। লস এিেো হুই লও কিশন এশনশে। 

  

নযোড়ো গুলগুকল কিেুশেই সোমশন আসশে েোয় নো, লস ৈোশমোৈশরর লপেশন লুশিোশে। 

ৈোশমোৈর েোশি িলশে, এই লঠলকেস লিন, আমোশি লঠলকেস লিন? রঘু িুি ফুকলশয় 

িলল, লেোরো লসোজো হশয় ৈোোঁড়ো, আশগ লথশিই ভয় পোকেস লিন? 

  

মোঝখোশন িলেো লরশখ গুেুকল হুই ল িোজোশেই কেন ডোিোে কপকেশয় লগল ্ শনিেো। েোরো 

নীল মোনুশের িোেোিোকে কগশয় িশল পো লেোোঁয়োশে সোহস পোয়কন! 

  

গুেুকল ধ্মি কৈশয় িলল, ও িী হশে। মন কৈশয় লখলকি সিোই। 

  

নীল মোনুে িশল এিেো  ে লোগোল। 

  

্মকন লসেো লেোশখর কনশমশে প্রোয় আিোশ  উশড় েশল লগল পোহোড় লপকরশয়। 
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কেন ডোিোে হোোঁ িশর ওপশরর কৈশি লেশয় রইল। নীল মোনুে িলল, যোাঃ, ও িী হল? 

িলেো েশল লগল। 

  

গুেুকল িলল, েোশে কেন্তোর কিেু লনই। আকম আরও িল এশন লরশখকে। কেন্তোর কিেু লনই। 

েশি, নীল মোনুে, এিেু আশি লখশলো। ফুেিল লখলোেো লেো আর গোশয়র লজোশরর িযোপোর 

নয়। এিেু আশি। 

  

আর এিেো িল লস রঘুশৈর কৈশি েুোঁশড় কৈশয় িলল, এইিোর লেোমোশৈর কৈি লথশি মোশরো! 

  

রঘু িলল, ৈোশমোৈর, েুই মোরকি নোকি? 

  

ৈোশমোৈর িলল, নযোড়ো গুলগুকলশি ৈোও। ও ভোশলো লখশল িশলকেল। 

  

নযোড়ো গুলগুকল িলল, আিোর িল ওই দৈশেযর গোশয় লোগশল যকৈ লস েশে যোয়? ও সশির 

মশধ্য আকম লনই। 

  

ৈোশমোৈর রঘুশি িলল, ওিোৈ, েুকম আমোশৈর সৈধোর, প্রথম িলেো েুকমই মোশরো। 

  

রঘু িলল, লেোরো সি ভীেুর কডম। ৈযোখ আকম লিমন মোরশে পোকর। এেো হশে লখলো। 

  

সোধ্োর  মোনুশের েুলনোয় রঘুর গোশয় লি  লজোর। লস িশে এিেো কি কিি ঝোড়ল 

িলেোশি, লসেোও লি  ্শনি উোঁেুশে উঠল। 

  

নীল মোনুে খুক  হশয় িলল, িোাঃ িোাঃ, এই লেো েোই। 

  

লস লোকফশয় লহড িরশে লগল িলেোশি। েোর মোথোয় ললশগই িলেো ফেোস িশর লফশে 

লগল। 

  

নীল মোনুে িলল, ওই যোাঃ, িী হল? 
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গুেুকল িলল, েোশে কিেু হয়কন, েোশে কিেু হয়কন। আরও িল আশে। কিন্তু লেোমোর আিোর 

লোকফশয় লহড িরোর িী ৈরিোর কেল, িলেো লেো এমকনই এশস লেোমোর মোথোয় লোগে। 

  

আর এিেো িল লস েুোঁশড় কৈশয় িলল, এিোশর এিেু আশি মোশরো, কনেু িশর মোশরো! 

  

নীল মোনুে িলল, এিোশর খুি আশি, আলশেো িশর মোরি। এই ৈযোশখো। 

  

িলেো লস কনেু িশর মোরল কঠিই, লসেো এশস লোগল রঘুর লপশে, কিন্তু েোশে িলেো থোমল 

নো। রঘু িলেো সশমে উশড় কগশয় ধ্োক্কো লখল লপেশনর লগোল লপোস্ট গোেেোয়। সশগ-সশগ 

্জ্ঞোন। 

  

ৈোশমোৈর আর নযোড়ো গুলগুকলও মোকেশে শুশয় পশড় েোোঁেোশে লোগল, ওশর িোিোশর, আমরো 

আর লখলি নো, আমোশৈর লেশড় ৈোও, আমরো পুিুর িোেি, ফুেিল লখলশে পোরি নো। 

ওশর িোিো লর… 

  

নীল মোনুে গুেুকলর কৈশি কফশর কজশগযস িরল, এেো আমোর লগোল হশয়শে নো হয়কন? 

  

গুেুকল েোশি মৃদু ধ্মি কৈশয় িলল, েুকম িড্ড ফোউল িশরো! আর লখলো হশি নো। লৈকখ 

রঘু লিেোরোর িী হল! 

  

আর লখলো হশি নো? আর লখলো হশি নো িলশে িলশে নীল মোনুে হোউহোউ িশর লিোঁশৈ 

উঠল। েোরপর মোকেশে পো েকড়শয় িশস পশড় িোোঁৈশে িোোঁৈশে িলশে লোগল, লখলো হল 

নো, লখলো হল নো আমোর! কিেু ভোশলো লোশগ নো! 

  

রঘুর মোথোয় জল লঢশল েোর জ্ঞোন লফরোশনো হল। েোরপর কেন ডোিোেই লৈৌশড় লখলোর 

মোঠ লেশড় পুিুর িোেশে েশল লগল লেেোয়। 

  

লসই লথশি নীল মোনুশের আরও মন খোরোপ হশয় লগল। লস কিেু লখশেও েোয়, িোরুর 

সশগ িথোও িশল নো। শুধ্ু গোেেলোয় শুশয়-শুশয় িোোঁশৈ। 
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গুেুকল কেন ডোিোেশি ধ্মি কৈশয় িলল, কে, কে, কে, লেোরো িী িল লেো! লেোরো কি 

মোনুে! লেশলেো এিেু ফুেিল লখলশে লেশয়কেল, লেোরো েোও লখলশে পোরকল নো? এই 

মুশরোৈ কনশয় লেোরো ডোিোে হশয়কেকল? 

  

রঘু আর ৈোশমোৈর লজ্জোয় মোথো কনেু িশর রইল। নযোড়ো গুলগুকল হোেশজোড় িশর িলল, 

ৈোৈো, আর যো িরশে িশলো সি পোরি, কিন্তু ওই লখলোর িথো উচ্চোর  িশরো নো। িোিোশর, 

এখনও আমোর িুি িোোঁপশে! 

  

পরপর দুকৈন নীল মোনুে কিেু নো লখশয় রইল আর িোোঁৈল। গুেুকলর লিোনও িথোও লস 

ল োশন নো। 

  

গুেুকল লৈখল এইরিম ভোশি আর িশয়িকৈন েলশল লেো মহোকিপৈ হশি। নো লখশয় নীল 

মোনুে খুি দুিধল হশয় যোশি আর লসই সুশযোশগ রঘু-ৈোশমোৈশররো যকৈ পোলোিোর লেষ্টো িশর, 

েখন আর েোশৈর আেিোশনো যোশি নো। এমনিী ওরো েখন নীল মোনুেশি লমশর লফলোরও 

িযিস্থো িরশে পোশর। 

  

লস েখন নীল মোনুশের িোশনর িোশে মুখ এশন িলল, লেোমোর কনশজর লখলো লেো হল নো। 

কিন্তু েুকম ফুেিল লখলো লৈখশি িশলকেশল, েশলো, আমরো  হশর ফুেিল লখলো লৈখশে 

যোি!  হশর যোি! 

  

নীল মোনুে িলল, আকম  হশর লগশল আর লিউ লখলশি? সিোই লেো ভশয় পোলোশি! 

  

গুেকল িলল, লস ভোর আমোর ওপর লেশড় ৈোও। আকম যকৈ লেোমোয় ফুেিল লখলো লৈখোশে 

নো পোকর, েো হশল আমোর নোশম েুকম িিুরু পুশেো। আকম আর লিোনওকৈন লেোমোর িোশে 

মুখ লৈখোশে আসি নো! এখন ওশঠো। উশঠ েোক্ট  লখশয় নোও েে লক্ষ্মীকে! 

  

নীল মোনুে েখন ভূকম যযো লেশড় উঠল। নৈীশে কগশয় স্নোন িরল। েোরপর দুকৈশনর 

খোওয়ো এিসশগ লখশয় লমঘ গজধশনর মেন এিেো লসোঁিুর েুশল িলল, আাঃ! এিোর ৈ  

কখকল পোন ৈোও লেো। 
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কেন ডোিোে সশগ-সশগ পোন সোজশে িসল। 

  

কিন্তু িী িশর লয নীল মোনুেশি ফুেিল লখলো লৈখোশনো হশি েো আর গুেুকলর মোথোয় আশস 

নো। লয  হরেোয় েোরো কজকনসপত্তর লিনোিোকে িরশে যোয় লসখোশন মোশঝ মোশঝ ফুেিল 

লখলো হয় িশে। িোইশরর কেমও লখলশে আশস। কিন্তু ফুেিল লখলো লেো আর রোকত্তশর হয় 

নো। কৈশনর আশলো থোিশে থোিশেই ল ে হশয় যোয়। কৈশনর আশলোয় নীল মোনুেশি কনশয় 

লসই  হশর যোওয়োর লেষ্টো িশর লিোনও লোভ লনই। নীল মোনুেশি লৈখশলই সিোই িোকড়ঘর 

লেশড় পোলোশি। 

  

এিকৈন যোয়, দুকৈন যোয়, কেন কৈন যোয়। নীল মোনুে লরোজই কজশগযস িশর, িী লগো 

গুেুকল, আমোর ফুেিল লখলো লৈখোর িী হল? 

  

গুেুকল হোে েুশল িশল, হশি, হশি, কঠিই হশি, আমোশি এিেু সময় ৈোও! 

  

জগশলর মোঝখোন কৈশয় লয হোই-ওশয়েো লগশে, গুেুকল প্রোয় লসই রোিোেোর িোশে কগশয় 

এিেো পোথশরর আড়োশল িশস থোশি। িে রিম গোকড় যোয়, লস লক্ষ িশর। ট্রোি, লমোের, 

গোকড়, িোস। িেরিম মোনুে। লিউ এই জোয়গোেোয় থোশম নো। 

  

এিকৈন সিোশল এিেো ট্রোশি িশর এিৈল লেশল যোশে। হঠোৎ েোরো লৈখল রোিোর 

মোঝখোশন এিেো িড় পোথশরর েোোঁই। ট্রোিেো আর লযশে পোরশি নো, লেশলর ৈল দহ দহ 

িশর উঠল। গেিোল কিশিশল েোরো এই পথ কৈশয় লগশে, েখন এরিম লিোনও পোথর 

কেল নো। েোরো ড্রোইভোরশি িলল, িযোি ির। িযোি িশরো। গোকড ়লঘোরোও। এেো ভূশের 

জোয়গো। 

  

ড্রোইভোর গোকড় লঘোরোশে কগশয় লৈখল, লপেন কৈশি রোিোয় এখন ওইরিম আর এিেো 

পোথর। লসকৈশিও যোিোর উপোয় লনই। 
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লেশলরো েখন ট্রোি লথশি লনশম লৈৌশড় কগশয় সিোই কমশল পোথর লঠশল সরোিোর লেষ্টো 

িরল।  

  

েখন এিেো হুইশ ল লিশজ উঠল। লরফোকরর লপো োশি এিেো ফুেিল িগশল কনশয় গুেুকল 

হোকজর হল লসখোশন। এি হোে েুশল হোকস মুশখ লস িলল, ওশহ লেশলর ৈল, আজ 

লেোমোশৈর এখোশন লনমন্তন্ন। লেোমরো লেো  হশর ফুেিল লখলশে কগশয়কেশল, এিোশর 

আমোশৈর কেশমর সশগ এিেো মযোে লখশল যোও। 

  

িশয়িেো লেশল লেোঁকেশয় উঠল, ভূে! ভূে! এই লেো লসই ভূে! 

  

িশয়িেো লেশল িলল, ৈূর, এ লেো এিেো িোোঁেিলু। এ ভূে হশলও এশি আমরো পশরোয়ো 

িকর নো। 

  

গুেকল িলল, ভূে-েুে কিেু লনই। লেোমরো এই জগশলর মশধ্য এশস এিেো মযোে লখলশি। 

েোরপর খোওয়ো-ৈোওয়ো িরশি। কফশর এশস লৈখশি রোিো পকরষ্কোর! এশসো, ভয় পোে 

লিন? 

  

ওই লেশলশৈর লয িযোশেন, লস িলল, লখলোর িযোপোশর আমোশৈর লিউ েযোশলঞ্জ জোনোশল 

লমোশেই ভয় পোই নো! েুনী লগোেোমী, কপক লিক িযোনোকজধ হশলও লশড় লযশে রোকজ আকে। 

লেোমোশৈর লিমন কেম, িশলো লেো লৈকখ। 

  

রোিো লেশড় ওরো ঢশুি এল িশনর কৈশি। গুেুকল ওশৈর পথ লৈকখশয় কনশয় এল লখলোর 

মোশঠ। 

  

িযোশেন িলল, িই, লেোমোশৈর লখশলোয়োড় লিোথোয়? 

  

গুেুকল আর এিেো হুই ল িোজোশেই লিকরশয় এল রঘু ৈোশমোৈর, আর নযোড়ো গুলগুকল। 

েোরো পশরশে হোফ-পযোন্ট আর লগকঞ্জ। আর মোেধ িশর কগশয় ৈোোঁড়োল মোশঠর এি কৈশি। 
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একৈশির িযোশেন ্িজ্ঞোর সশগ িলল, এই লেোমোশৈর কেম আর লখশলোয়োড় িই? 

  

গুেুকল িলল, আশগ এই কেমশিই হোরোও লেো লৈকখ, েোরপর আমোর ্নয কেম িোর িরি? 

  

িযোশেন িলল, েুকম লি লহ িোপু? এই জগশলর মশধ্য শুধ্ু আমোশৈর আেকিশয় এখোশন 

কনশয় এশল? আমোশৈর ক্লোশির নোম ইশলশভন িুশলেস। আমরো এই লজলোর েযোকিয়োন! 

এই কেনশে ললোশির সশগ আমরো িী লখলি? এ লেো েুোঁশেো লমশর হোে গ্। 

  

ওকৈি লথশি রঘু সৈধোর িলল, ওশহ, খুি লয িড়-িড় িথো িলে লখশলই ৈযোশখো িেো 

লগোল কৈশে পোশরো। 

  

িযোশেন িলল, এগোশরো কমকনশে িোই েো লগোল লৈি, লৈখশি। 

  

িলেো মোশঠর মোঝখোশন েুোঁশড় কৈশেই িযোশেন এিোই িলেো কনশয় কড্রিল িরশে িরশে, 

রঘু, ৈোশমোৈর আর নযোড়ো গুলগুকলশি কেনশে লযোং লমশর শুইশয় কৈশয় ওপোশ র গোেেোর 

গোশয় িলেো লঠকিশয় িলল, এই নোও এি লগোল! 

  

্মকন লিোথোয় লযন ধ্ুপধ্োপ  ব্দ হল? 

  

িযোশেন েমশি উশঠ িলল, ওিী? ও িীশসর  ব্দ। 

  

গুেুকল িলল, ও কিেু নো, ও কিেু নো, আমোশৈর এিজন সোশপোেধোর হোেেোকল কৈশে! 

  

িযোশেশনর মুখখোনো হোোঁ হশয় লগল, লস িলল, ওই আওয়োজ, ওই লেোমোশৈর সোশপোেধোশরর 

হোেেোকল? লিোথোয় লেোমোশৈর লসই সোশপধোেোর? 

  

গুেুকল িলল, ও কনশয় লেোমোশৈর কেন্তো িরশে হশি নো। নোওনোও, আিোর লখলো শুরু িশরো। 

  

িযোশেন কফশর এশস আর এিজনশি িলল, লন, এিোর েুই লগোল কৈশয় আয়। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নীল মোনুশের মন খোরোপ । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 13 

www.bengaliebook.com 
 

 

কিেীয় লগোলেো ্ি য েে সহজ হল নো। ৈোশমোৈর-রঘুনযোড়ো গুলগুকল যশথষ্ট ফোোঁইে কৈল, 

এমনিী নযোড়ো গুলগুকল িলেো পোশয় কনশয় এশৈর কৈশি ্শনিেো একগশয়ও এশসকেল, 

কিন্তু হঠোৎ লমশঘর ডোশির মেন িোাঃ িোাঃ,  ব্দ শুশনই লস এমন েমশি লগল লয িল লিকরশয় 

লগল েোর পো লথশি। এিোশরও েোরো লগোল লখল। 

  

এইরিম ভোশি পরপর এগোশরোেো লগোল খোওয়োর পর একৈিিোর িযোশেন িলল, লগোল 

লখশয় লপে ভশরশে, নো আরও েোও? 

  

রঘু সৈধোর িলল, আর েোই নো। যশথষ্ট হশয়শে। িী িশলো গুেুকলৈো?  

  

গুেুকল িলল, হযোোঁ, এিোশর লেোমরো সশর যোও। এিোশর আমোশৈর আর এিজন লখশলোয়োড় 

আসশি। লেোমরো েোর সশগ এিেু লখশল ৈযোশখো লেো িোপু! 

  

গুেুকল আিোর হুই ল িোজোশেই গোেপোলোর আড়োল লথশি এি লোশফ এশস হোকজর। হল 

নীল মোনুে। েোর মোশপর লেো লিোনও পযোন্ট হয় নো। েোই লস এিেো ধ্ুকে মোলশিোেো লমশর 

পশরশে। আর খোকল গোশয় লস এশসই হোেশজোড় িশর িলল, লিক  লজোশর িল মোরি নো। 

খুি আশি-আশি, লিোনও ভয় লনই! 

  

কিন্তু েোর িথো লি শুনশি। ওকৈিিোর এগোশরো জন লখশলোয়োড়ই ্জ্ঞোন। 

  

নীল মোনুে িলল, এ িী হল? আর লখলো হশি নো? ওশৈর লগোল ল োধ্ লৈওয়ো হশি নো? 

  

গুেুকল এি ডজন ফুেিল কনশয় এশস িলল, লখলো লৈখোর  খ কেল, লস  খ লেো কমশেশে! 

এ নোও, এিোশর এিেো-এিেো িশর মোশরো, ওশৈর লগোল ল োধ্ ৈোও। 

  

পরপর িোশরোখোনো িশল কিি িকেশয় ওপোশর পোকঠশয় নীল মোনুে হোকস মুশখ িলল, ল োধ্ 

লৈওয়োর পশরও এিখোনো লিক ! 
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গুেুকল িলল, যশথষ্ট হশয়শে। এিোশর েুকম রোিোর ওপশরর পোথর দুশেো সকরশয় কৈশয় এশসো। 

আকম এই লেশলগুশলোর জলখোিোশরর িযিস্থো িকর। নীল মোনুে খুক  মশন লোফোশে লোফোশে 

েশল লগল রোিোর কৈশি। 
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